
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» ПРО
ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 19.06.2015 р.(Протокол №13)
встановлено наступний порядок виплати дивідендів Акціонерам за 2013 рік:

1. Визначити наступний порядок виплати дивідендів акціонерам, які не отримали дивіденди
за 2013 рік:

-  акціонерам – юридичним  особам  (резидентам) – за  письмовою заявою від  акціонера-
юридичної особи (за підписом відповідальної  особи   та  печаткою)  - шляхом  перерахування
дивідендів на  розрахунковий  рахунок вказаний в заяві, при  цьому також надаються документи,
які  підтверджують повноваження  особи, що  здійснила  підпис  на  заяві,  а також виписку з
реєстру  акціонерів  станом  на  25.04.2014року.  Якщо  заява  на  перерахування  дивідендів
надсилається  уповноваженим  представником  акціонера - юридичної особи, до  заяви  додається
нотаріально засвідчене  доручення від акціонера – юридичної особи на  перерахування  дивідендів
та  документи,  які   підтверджують правомочність повноважень особи,  яка  підписує  заяву  від
уповноваженого представника  акціонера;    

- акціонерам, юридичним  особам (нерезидентам) –  за письмовою  заявою  від  акціонера-
юридичної  особи  -  шляхом перерахування  за  вказаними в  заяві  реквізитами,  які  відповідають
вимогам  чинного  законодавства  України,   при   цьому  також  надаються  документи,  які
підтверджують повноваження  особи, що  здійснила  підпис  на  заяві.  Акціонерам-нерезидентам
необхідно також додати  до  заяви легалізовані  відповідно до  чинного законодавства України
документи. Якщо заява на перерахування дивідендів надсилається уповноваженим  представником
акціонера -  юридичної особи – то до  заяви  додається нотаріально засвідчене  доручення від
акціонера – юридичної особи на  перерахування  дивідендів  та  документи,  які   підтверджують
правомочність  повноважень  особи,   яка   підписує   заяву   від   уповноваженого  представника
акціонера;    

-  акціонерам -  фізичним  особам, -   за  письмовою  заявою від  акціонера (до якої   він
зобов’язаний  додати  копію  свого  паспорта  (завірена  власноручно)  та  довідки  про  присвоєння
йому   ідентифікаційного  номера  в  податковому   органі  (завірена  власноручно))  -   шляхом
перерахування   дивідендів  на  його рахунок   у  банку,  який  вказаний  у  заяві,  або  поштовим
переказом за адресою, яку акціонер  вказує  у  заяві. Якщо  заява  на перерахування дивідендів
надсилається  уповноваженим  представником   акціонера  –  фізичною  особою  –  то  до  заяви
додаються  нотаріально  засвідчене  доручення,  копія  паспорта  уповноваженої  особи  (завірена
власноручно) та довідки про присвоєння йому  ідентифікаційного  номера  в  податковому  органі
(завірена власноручно).

Витрати,  пов’язані   із перерахуванням дивідендів (на рахунок  у  банку або поштовим
переказом  на  адресу), здійснюються  за  рахунок  акціонера.

У разі необхідності акціонерним товариством  можуть бути витребувані інші документи.
Оголошений спосіб виплати дивідендів ні в якому  разі  не  може  обмежувати  право

акціонера на отримання дивідендів іншим  способом,  а  саме – акціонер (за  письмовою  заявою)
може отримати дивіденди готівкою у касі Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська,
32/8,  ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». При цьому акціонер повинен надати зазначені  вище
документи  необхідні  для  отримання  дивідендів.  Якщо сума  дивідендів  перевищує  1000 грн.,
акціонер має попередити Товариство про дату отримання дивідендів у касі Товариства.

Перерахування   дивідендів  на  вказані  у  заяві   акціонера   банківський   рахунок   або
поштову  адресу  здійснюється тільки у випадку,  якщо сума дивідендів до виплати перевищує
витрати   на   переказ   або  перерахування,   у  іншому   випадку  сума  дивідендів  може  бути
виплаченою  через касу Товариства.  

У  разі  невідповідності  даних,  зазначених  в  заяві  акціонера  на  виплату  дивідендів
(паспортні дані або адреса), з даними дивідендної відомості, складеної для виплати дивідендів,
виплата здійснюється після внесення в реєстр акціонерів Товариства  акціонером  відповідних
змін, що підтверджується випискою депозитарної установи про операції з цінними паперами на
рахунку у цінних паперах.

2. Встановити порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів шляхом розміщення
інформації на офіційному сайті Товариства.
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